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บก.  บอกข่าว

วัตถุประสงค์ อย. Report

1.	เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการดำาเนินงานต่างๆ	 

	 ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.	เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมความเคล่ือนไหว	รวมท้ังผลงานเด่น	

	 เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.	เพื่อเป็นสื่อกลางให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค	

	 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์		

	 และการดำาเนินงาน

4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

เจ้าของ

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณาธิการ

ภก.วีระชัย	นลวชัย		ผู้อำานวยการกองพัฒนาศักภาพผู้บริโภค

กองบรรณาธิการ

นางผุสดี		เวชชพิพัฒน์				 นางสาวทิพากร		มีใจเย็น

ภก.ศุภกาญจน์		โภคัย											ภญ.ศิริกุล		อำาพนธ์

นายบุญทิพย์		คงทอง				 นางสุวนีย์		สุขแสนนาน		

นายวัชรินทร์		เครือเนียม							 ภก.วิษณุ		โรจน์เรืองไร

นางสาวดนิตา		เทียบโพธ์ิ		 นางสาวสุภมาศ		วัยอุดมวุฒิ		

นางสาวรมิดา		ธนธนวัฒน์	 นางสาวนะรารัตน์		แสนสุข	

นางสาวกรกมล		พิพัฒน์ภูมิ	 นางสาวนันทิยา		ถวายทรัพย์	

นายทวชา		เพชรบุญยัง	 					

สถานที่ติดต่อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา		

กระทรวงสาธารณสุข		อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

โทรศัพท์	:	0	2590	7114,	0	2590	7117		โทรสาร	:	0	2591	8474

														e-mail	address	:	oryor@fda.moph.go.th

พิมพ์ที่

สำานักงานกิจการโรงพิมพ์		องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

08 เก็บข่าว...เล่าเรื่อง
ข่�วฮอต ข่�วเด่น ในแวดวงอ�ห�รและย�

บิ๊กอ�ยส์...สวย ใส ไร้อันตร�ย

 สวัสดีค่ะ	เดือนพฤษภาคมนี้มีวันหยุดยาวหลายวัน	ข้าราชการได้หยุดติดต่อกัน	3	วัน
ถึง	3	ครั้ง	 	คือ	วันฉัตรมงคล	วันพืชมงคล	และวันวิสาขบูชา...	สำาหรับวันพืชมงคลปีนี้	พระยา
แรกนาขวัญ	เสี่ยงทายผ้านุ่งได้ผ้า	4	คืบ	พยากรณ์ว่านำ้ามาก	นาในที่ดอนได้ผลบริบูรณ์ดี	นาที่ลุ่ม
ได้ผลไม่เต็มที่	ส่วนพระโคเสี่ยงทาย	กินข้าวโพด	ทายว่าธัญญาหารจะบริบูรณ์ดี	กินหญ้า	นำ้าท่า
จะบริบูรณ์พอสมควร	ธัญญาหาร	ผลาหาร	ภักษาหาร	มังสาหาร	จะอุดมสมบูรณ์ดี	ซึ่งก็อุ่นใจได้
ในระดับหนึ่ง	 หากคำาทำานายเป็นจริงได้	 ชาวนาจะได้มีนำ้าไว้ทำานาไม่ต้องแย่งนำ้ากันอีก
ต่อไป...ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าวัดทำาบุญทำาทานวันวิสาขบูชาค่ะ
	 ฉบับนี้มีข่าวดี	ๆ	มาแจ้งให้ทราบอีกเช่นเคย	ก็	อย.	เขากระชับพื้นที่	“ยาเสียสาว”	
หรืออัลปราโซแลมที่มักจะนำาไปใช้ทางที่ผิด	 ทำาให้ไม ่สามารถผลิต	 ขาย	 นำาเข ้า	 หรือ	
ส่งออก	ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข	หรือผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข	หากฝ่าฝืน
มีโทษจำาคุก	5-20	ปี	และปรับตั้งแต่	100,000	-	400,000	บาท	ซึ่งเป็นโทษที่หนักมากเลยทีเดียว	
ต้องเอาจริงจะได้เข็ดหลาบ	พบกับเรื่องที่น่าสนใจ	“บิ๊กอายส์	 ...	สวย	ใส	ไร้อันตราย”	 	ถ้าไม่
อยากเสี่ยงต่อการใช้คอนแทคเลนส์	 เลือกซื้ออย่างไร	 ดูคำาแนะนำาได้ในเล่มค่ะ....ต่อมาเชิญชวน
อ่านนิตยสาร	อย.	e-Magazine	นิตยสารสำาหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากเว็บไซต์	 www.oryor.com	 ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่	 6	 แล้ว	 เนื้อหาสาระเพียบ....	
ต่อด้วย	“เรื่อง	ข้าว	ข้าว	 (2)”	ซึ่งต่อจากฉบับที่แล้ว	จะเห็นได้ว่าข้าวผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทย
มาช้านาน	อย่าลืมบุญคุณของข้าวและชาวนาที่ทำาให้เรามีข ้าวกินอย่างอุดมสมบูรณ์...
เก็บข่าวเล่าเรื่อง	“อย.แจงกรณีการตรวจสอบวัตถุดิบโอเซลทามิเวียขององค์การเภสัชกรรม” 
โดย	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข	เลขาธิการ	ฯ	อย.	แถลงข่าวร่วมกับ	นพ.	นิพนธ์	โพธิ์พัฒนชัย	อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบด้วยตัวเอง คอลัมน์	 ถามมา	 ตอบไป 
“สารฟอกขาว”	มีวิธีลดความเสี่ยงอย่างง่าย	ๆ 	มาฝาก	ล้างให้สะอาดโดยให้นำ้าไหลผ่านหรือลวก
อาหารในนำ้าเดือดประมาณ	2	นาที	ก ่อนนำาไปปรุงอาหาร	ช่วยได้มากเพื่อการบริโภค
อย่างปลอดภัย		
	 ในอนาคตอันใกล้น้ี	จะมีกฎหมายใหม่ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	2510	
ที่จะกำาหนดให้	ร้านขายยาจะต้องมีมาตรฐาน	“จีพีพี”	หรือ	หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม
ชุมชน	 (Good	Pharmacy	Practice	 :GPP)	 ซ่ึงเป็นการยกระดับร้านขายยาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน....	ฉบับนี้มีกรณีศึกษามาเล่าสู่กันฟัง	ผ่านปลายปากกาของพี่ไพโรจน์	ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายอาหารและยา	 “เริ่มที่ฉลากแต่ถูกด�าเนินคดีในข้อหาอาหารปลอม”	 น่าสนใจมาก
ทีเดียว	 อ่านนะคะจะได้ไม่ทำาผิดกฎหมาย	 และเรื่องเล่าจากเครือข่าย	 ซึ่งจะมีการคัดเลือก
โครงการดีเด่นของแต่ละเครือข่ายบริการ	ในช่วงนี้ทยอยกันจัดตามเครือข่ายบริการต่าง	ๆ	
คาดว่าจะสิ้นสุดก่อนเดือนสิงหาคม	 2556	 และมอบรางวัลช่วงปลายเดือนสิงหาคม	 2556	 นี้
แน่นอน	ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย	เดี๋ยวร้อนจัด	เดี๋ยวฝนตก	พายุฝนฟ้าคะนองเพราะ
เข้าฤดูฝนแล้ว	ขับรถปลอดภัย	และดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ                     
                                            
	 	 																																																							กองบรรณาธิการ

เริ่มที่ฉล�กแต่ถูกดำ�เนินคดีในข้อห�อ�ห�รปลอม

เรื่องเล่�จ�กเครือข่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 (2)

อย. e-Magazine นิตยส�รออนไลน์ดี ๆ 
จ�ก www.oryor.com
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กระชับพื้นที่...อัลปราโซแลม 

โดย	สุวนีย์	สุขแสนนาน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 อลัปราโซแลม	(Alprazolam)	

หรือที่รู ้จักกันในนาม	“ยามอมสาว”	

หรือ	 “ยาเสียสาว”	 มักมีการนำาไปใช้	

ในทางที่ ผิดอยู ่ เนือง 	 ๆ	 โดยหวั ง					

รูดทรัพย์หรือล ่วงละเมิดทางเพศ

นักท่องเที่ยว	ตามสถานเริงรมย์ต่าง	ๆ	

ซ่ึงในบางรายถึงกับเสียชีวิต	 ขณะ

เดยีวกนัก็มกีารจบักุมผูก้ระทำาความผดิ	

เกี่ยวกับยาตัวนี้อยู่เสมอ	 จากปัญหา

ดงักล่าว	 จงึต้องมกีารทบทวนมาตรการ	

ในการยกระดับการควบคุมอย ่าง

จริงจังและเข้มแข็งถึงขั้นกระชับพื้นที่

กันเลยทีเดียว....		

 เดิมอัลปราโซแลม	 จัดเป็น

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท	 4	 ตาม

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาท	 พ.ศ.	 2518	 เป็นวัตถุ

ออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์

แ ล ะ มี ก า ร ใช ้ อ ย ่ า ง แพ ร ่ ห ล า ย	

มี ข ้ อบ ่งใช ้ที่ได ้รับการยอมรับและ

เป ็นไปตามที่ ไ ด ้ ขึ้ นทะ เบี ยน ไว ้ คื อ	

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

และอาการตื่นตระหนก	 ผลิตภัณฑ	์

ดังกล่าว	 มีชื่อทางการค้าซึ่งเป็นที่รู ้จัก

กันดี	เช่น	ซาแน็กซ์	โซแลม	มาโน	เป็นต้น	

แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันพบข้อมูล

การนำาไปใช้ในทางที่ ผิดวัตถุประสงค์

ทางการแพทย์เป็นจำานวนมาก	 โดย	

พบว ่ ามี การนำ ายานี้ ไป เสพร ่ วมกับ

ยานำ้าแก้ไอ	นำ้าใบกระท่อมต้ม	ฯลฯ	หรือ

ที่รู ้จักกันในหมู่นักเสพว่า	“สี่คูณร้อย”	

และใช ้ ในการมอมยารูดทรัพย ์หรือ

ล่วงละเมิดทางเพศอยู ่เนือง	 ๆ	 และมี

ความรนุแรงเพ่ิมขึน้	 กระทรวงสาธารณสุข	

โดยสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	 จึงได ้ออกกฎหมายยกระดับ

การควบคุมอัลปราโซแลม	 ให้เป็นวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท	 2	 ซึ่งจะมีผลบังคับ

ในวนัที	่17	มถินุายน	2556	นี	้ เป็นผลให้

ไม่สามารถผลิต	 ขาย	 นำาเข้า	 ส่งออก	

ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข	 หรือ

ผู ้ ได ้ รับมอบหมายจากกระทรวง

สาธารณสุข	 หากฝ่าฝืน	 มีโทษจำาคุก	

5	-	20	ปี	และปรับตั้งแต่	100,000	–	

400,000	 บาท	 สำาหรับการมีไว้เพื่อ

ใช ้ประโยชน์ทางการแพทย์จะต้อง

ขอรบั	 “ใบอนญุาตให้มไีว้ในครอบครอง	

หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์”	

ด้วย	หากฝ่าฝืนมีโทษจำาคุก	 1	 -	 5	ปี	

และปรับต้ังแต่	20,000	-	100,000	บาท	

 ตัง้แต่วนัที	่17	มถินุายน	2556	

เป็นต้นไป	จะส่งผลให้	

 e	ร้านขายยาไม่สามารถมีไว้
ในครอบครองหรือขายอัลปราโซแลม	

ให้กับผู้บริโภคได้อีกต่อไป	 และขอให้

ส ่งยาที่คงเหลืออยู ่คืนให ้แก ่บริษัท

ผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้า	หรือผู้แทนจำาหน่าย

ทั้งหมด	ก่อนวันที่	17	มิถุนายน	2556	

” “อย. ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ อะไรที่เป็นอันตรายและ 
ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคจะต้องได้รับการปัดเป่า  แก้ไข  และคุ้มครองอย่างเข้มแข็ง
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บิ๊กอายส์... สวย ใส ไม่เสี่ยง

คอนแทคเลนส์มีไว้สำาหรับผู้มีปัญหาทางสายตา	แต่การใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น	หรือบิ๊กอายส์	 เพื ่อ														

ความสวยงาม...ถ้าไม่ระมัดระวัง	 ใช้คอนแทคเลนส์แฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐาน	 ลักลอบนำาเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก	 อย.	

อาจเสี่ยงและก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา	 เช่น	 ตุ่มอักเสบบนหนังตาด้านใน	 การอักเสบของกระจกตาและเยื่อตาขาว	

อาการตาแห้ง	และติดเชื้อได้

ถ้าไม่อยากเสี่ยง

อยากสวยแบ๊วแบบเกาหลี 
แต่ใส่คอนแทคเลนส์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต

จาก อย. ระวังอันตรายถามหา 
แถมเส่ียงเสียดวงตาอย่างถาวร...

น.xx/xxxx

บิ๊กอายส์... สวย ใส ไม่เสี่ยง

		 การใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการตรวจโดยจักษุแพทย์

		 เลือกซื้อคอนแทคเลนส์ที่ได้รับอนุญาตจาก	อย.	โดย	

	สังเกตฉลากภาษาไทยที่แสดงเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

ในกรอบเครื่องหมาย	อย.

7	 ไม่ควรซื้อคอนแทคเลนส์จากร้านค้าแผงลอย	ศูนย์การค้า	

หรือสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต

		 อ่านและศึกษาวิธีใช้	คำาเตือน	ข้อห้ามใช้ข้อควรระวัง	และ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	โดยเฉพาะการรักษาความสะอาด

7		ห้ามใช้ร่วมกับบุคคลอื่น	 ห้ามใส่นอน	 ห้ามใส่ว่ายนำ้า	 และ

ห้ามใส่เกินระยะเวลาใช้งานที่กำาหนด

ถ้าไม่อยากเสี่ยง



	 ม่ควรพลาด	“อย.	e-Magazine”	นิตยสารสำาหรับผู้บริโภค

	 ในการเลือกซื้อ	 เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเว็บไซต์	

www.oryor.com	 ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการเผยแพร่ความรู ้

ในรูปแบบ	 แมกกาซีนออนไลน์	 ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาสาระไว้อย่าง

น่าสนใจที่ให้ความรู้เหมือนได้อ่านหนังสือจริง	ๆ	

	 เริ่มต้นกับคอลัมน์	Product	 In	trend	โดยไฉไล	ที่จะมา

พูดคุยเร่ืองราวของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีกำาลังได้รับความนิยม,	

Biggest	 Interview	 เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 อย.	 กับประเด็น

ร้อน	ๆ 	ในช่วงนั้น,	ข่าวเด่นประเด็นดัง	ดูวิดีโอคลิปกับประเด็นข่าวที่

น่าสนใจ	,	สวยใสสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ทราบเคล็ดลับ

ดี	ๆ 	เพื่อสุขภาพที่ดี	,	อย.	Channel	นำาเสนอการ์ตูนแอนิเมชั่น

น่ารัก	ๆ	ที่ไม่ควรพลาด	,	อ่านเพลิน	ๆ	สนุกไปกับคอลัมน์การ์ตูน

น่ารักแฝงสาระดี	ๆ	,	สืบเนื่องจากข่าวไม่พลาดสาระดีจากข่าวดัง	

และคอลัมน์สุดท้ายกับ	อย.	แฟนคลับ	มาร่วมเล่นเกมหรือพูดคุยกับ

ทีมงานกันได้นะคะ

	 ฉบับล่าสุดนี้เป็นฉบับที่	6	แล้ว	เพื่อน	ๆ	อย่าลืมเข้ามาอ่าน

และสามารถตชิมกนัได้นะคะ	ทมีงานตัง้ใจอย่างมากท่ีจะให้แฟนคลับ	

อย.ดอทคอม

05

กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

oryor.com	 ได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิง	

ง่าย	ๆ	เพียงแค่คลิก	www.oryor.com	เพื่อน	ๆ	ก็

จะไม่พลาดเรื่องเด็ดผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วค่ะ

ไ

อย. e-Magazine 
นิตยสารออนไลน์ดี ๆ จาก www.oryor.com
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โดย	วิศิษฏ์	ประวีณวงศ์วุฒิ

	 ภาษิต	คำาพังเพยเกี่ยวกับ	ข้าว 

	 มีมากมาย อย่างน้อยที่เกี่ยวกับ	

	 ความทุกข์ยาก	 ก็มี	 3	 สำานวน…..

ข ้าวยากหมากแพง…ไม ่มีข ้าวสาร

กรอกหม้อ…กินนำ้าต ่างข ้าว…อะไร

ทำานองนัน้		ถ้าจะว่ากันตามจริง	วันเวลา

ท่ีผ่านไป	พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพสังคม	หมากแพง	คงกระทบ

คนไม่มากนัก	 แต่ถ้า	 ข้าวแพง	 ดูจะ

เดือดร ้อนกว ่ า 	 แต ่ก็อีกนั่นแหละ	

ทุกวันนี้แต่ละคน	ต่างบริโภคข้าวลดลง	

ด้วยเหตุผล	 หลายอย่างเช่น	 ลดแป้ง	

ลดนำ้ า ต าล 	เพร าะกลั ว เ บ าหวาน

 

แถมคนยุคใหม ่กลับพอใจสวาปาม	

ฟาสต์ฟู ้ด	ที่มีทั้งแป้งและไขมัน	ไป	ๆ	

เรื่อง ข้าว ข้าว (2)

สุ มา	ๆ	ก็ไม่พ้น	ข้าวแปรรูปเป็นขนมปัง	

บ้าตามฝรั่งแท้	ๆ

  

	 	 ข ้อดีของการลดการบริโภค

ข้าว	 ทำาให้มีเหลือสำาหรับการส่งออก

มากขึน้	จากการศกึษา	เรือ่ง	ข้าวในอดตี	

พบว่า	การผลิตข้าวเพื่อส่งออก	 เราเพิ่ง

ทำากันอย่างเป็นกิจจะลักษณะในสมัย	

รัชกาลที่	3	(จากหนังสือข้าว:	วัฒนธรรม

แห่งชีวิต)	 โดยมีการค้าข้าวกับจีนอย่าง

เจริญรุ ่งเรือง		ทำาให้วิถีทางวัฒนธรรม

ของชาวนาไทย	 เริ่มเผชิญหน้ากับความ

เปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะภายหลังการ

ลงนามในสนธิสัญญา	 เบาว ์ริง ใน

ปี	พ.ศ.	2398	เพื่อเปิดประตูสู่ระบบการ

ค้าขายกับต่างประเทศ	และในอนาคต

อันใกล้	 เราคงไม่เพียงเปิดประตูเท่านั้น	

แต่เป็นการพังรั้วบ้านเลยทีเดียวสำาหรับ

ชาวอาเซียน	 จะดีจะร้ายคงได้เห็นกัน

ในเร็ววัน	 ว่าแต่เรา….เตรียมพร้อมกัน

หรือยังหากบ้านไม่มีรั้ว…..

  

	 	 ผูเ้ขยีนไม่รูส้กึกงัวล	เรือ่งคนไทย	

ไม่ค่อยกินข้าว	 หรือกินข้าวน้อยลง	

แถมยังดีใจด้วยซำ้าไป	 ถ้าคนไทยรู้จัก

กินข ้าวให ้ เป ็นยา	 คือกินแต ่น ้อย	

เลือกกินเฉพาะที่ เป ็นประโยชน์ต ่อ

ร่างกาย	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	ได้อ่านบทความ

ในหนังสือพิมพ ์ เดลินิวส ์ 	 เกี่ยวกับ

เร่ือง	 พันธุ ์ข ้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็น

ข ้ า ว ผสมที่ ไ ด ้ จ า กกา รผสมข ้ า ม	

สายพันธุ ์	ระหว่าง	ข้าวหอมนิล กับ	

ข้าวดอกมะลิ105 เม็ดข้าวที่ได ้จึง

 ..... ฉบับที่แล้ว พูดถึง ข้าว ในคอลัมน์ กินเป็น
ใช้เป็น ว่�เป็นทั้งภูมิปัญญ� และจิตวิญญ�ณ ของ
คนไทย ได้พูดไปบ้�งเกี่ยวกับก�รนำ�ข้าว ม�ทำ�เป็น
ผลิตภัณฑ์ย� ยังคงต้องเล่�ต่ออีกหล�ยตอน เพร�ะ
คุณประโยชน์ของข้�วกับชีวิตประจำ�วันของคนยังมี
อกีเยอะ  ลำ�พงันำ�ม�เป็นอ�ห�ร  เร�ยงัต้องรบัประท�น
อย่�งน้อยวันละ 2-3 มื้อ ถ้�จะเขียนต่ออีกสัก 2-3 
ตอน คงไม่ว่�กัน คงไม่มีใครไปโพสต์ ใน เฟส หรอกนะ

ว่� “บ่องตง....น่�มค�น” (บอกตรงๆ น่�รำ�ค�ญ.....)
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ไม่เป็นสีดำา	 แต่มีลักษณะเป็นสีแดง	

แบบลูกเบอร์รี่	 (ลูกหม่อน)	ที่สุกแล้ว	

รูปร่างเม็ดเรียวยาว	 เมื่อหุงเป็นข้าวเจ้า

จะมีลักษณะ	 สีม่วงเข้ม มีความนุ่ม

แต่ยืดหยุ่น	รสชาติอมหวานมีกลิ่นหอม	

เป็นเอกลักษณ์	 และที่สำาคัญ	 มีงาน	

ศึ กษาวิ จั ยพบว ่ า 	 ข ้ า ว ท่ี มี สี ม ่ว ง	

ยิ่งเข้มมาก	 ยิ่งมีประสิทธิภาพ	 ในการ

ต่อต้านอนุมูลอิสระมาก	 โดยมีค ่า

อยู่ระหว่าง	 35.3-214.7	 u.mole/g	

จากการศึกษาด้วยวิธี	ORAC	(Oxygen	

Radical	 Absorbance	 Capacity)	

เรื่องน้ี	 ต ้องยกความดีให ้สภาวิจัย

แ ห ่ ง ช า ติ 	 ที่ รี บ ยื่ น จ ด ท ะ เ บี ย น

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นี้	ขอเป็นกำาลังใจ	

ครับ.....ว ่าที่จริง	 นอกจากข้าวสาร

แล้ว	ข้าว	อืน่	ๆ 		เช่น	ข้าวเหนยีวด�า ข้าวโพด

ท่ีมีสีม่วง		ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ทั้งสิ้น	มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำาการ

วิจัย	 ข้าวโพดสีม่วง	 พบว่ามีสาร	

แอนโธ ไซยานิ น  ซึ่ ง มี คุณสมบั ติ

ต้านอนุมูลอิสระ	 ต่อต้านการเกิดมะเร็ง	

ได ้ดีมาก	 และยังช ่วยลดการอุดตัน

ของไขมันในหลอดเลือด	 ทำาให ้ลด

ความเสี่ยงจากโรคความดันหลอดเลือด	

และโรคหวัใจ	 ถอืว่ามคีณุค่าในเชงิอาหาร	

เพื่อสุขภาพสูงกว่าข้าวโพดสีเหลือง	

และสีขาว	 สรุปว่า	 ธัญญาหารที่เป็น

สีม่วงนับว่า	 มีประโยชน์มากทีเดียว

นี่พูด เฉพาะ	 ข ้าว 	 นะ	 คน 	 สีม ่ วง

ไม่เกี่ยว….

	 	 ความหวั งของชาวนาไทย

ในอนาคต	 จึงมิได้หวังเพียงได้ผลผลิต

ข ้ าว ท่ีมี เม็ดอวบงาม	 มีกลิ่นหอม

เท่านั้น	 ต้องต่อยอดให้ข้าวมีสรรพคุณ

ทางยา	ในการบำารุงรักษา	และป้องกัน

โรคภัยได้ด้วย	จึงจะเป็น การกินเป็น/

ใช้เป็น	 ที่แท้จริง	 แต่ทั้งหลายทั้งปวง	

ความสำาคัญก็คงอยู่ที่น�้า	ที่เคยเขียนไว้

ในฉบับก่อน	 เพราะเป็นปัจจัยหลัก

ที่ จ ะปลู ก ข ้ า ว ไ ด ้ 	 ต ้ อ งอ าศั ยนำ้ า	

ได้แต่		ภาวนาว่า	เราคงไม่ต้องมานั่งแก้

ปัญหา	 ข้าวคอยฝน	 ด้วยการกลับมา

ทำาพิธี	แห่นางแมว	กันอีกเลย	...สงสาร

แมว…

ภาพ	:		www.google.co.th	,	www.ibrownrice.in.th	,	www.xn-22c6daqhyo0am1a6t.net	
								www.iammomsociety	,	www.thaisiamboonphong.com	,	www.banmuang.co.th		
								www.legendnews.net	,	www.eldercarethailand.com	,	www.usanee.rwb.ac.th
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ดนิตา	เทียบโพธิ์		
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

(Danita@fda.moph.go.th)

เ

คณุภาพอกีชัน้หนึง่	 นอกจากนี้	 ยาโอเซล
ทามิเวียรแ์ตล่ะรุน่ที่ผลิตออกมาจะตอ้ง			
มีการศึกษาความคงสภาพทุก	 6	 เดือน	
ตลอดชว่งอายขุองยารุน่นัน้	ๆ	ทัง้นี	้หากพบ	
ความผิดปกติของผลการศึกษาความ		
คงสภาพหรอืพบปัญหาดา้นคณุภาพของ
ยาโอเซลทามิเวยีร 	์ทางองคก์ารเภสชักรรม
จะดำ า เนินการ เรี ยก เก็บยาคืนจาก				
โรงพยาบาลตา่ง	ๆ	ทันที	ขอใหป้ระชาชน
คลายกงัวลไดค้ะ่	 งานแถลงขา่วครัง้นีไ้ดร้บั
ความสนใจจากสื่อมวลชนมาทำาข่าวกัน
เพียบเลยค่ะ...		
		 	 ช ่ ว ง ร อ บ เ ดื อ น ที่ ผ ่ า น ม า
เชื่อว ่าคุณผู ้อ ่านคงได ้อ ่านข ่าวจาก
หน้าหนังสือพิมพ ์หลาย	 ๆ	 ฉบับ	 ที่
ลงข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบ
พาราเซตามอลจากแหล่งผลิตบางแห่ง
ที่มีป ัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและมีการ
ต้องส ่งคืนให ้กับผู ้นำ า เข ้าหลายครั้ ง	
สำาหรับเหตุการณ์ดังกล่าว	 ทำาให้เกิด
ข้อกังวลว่าอาจมีการลักลอบนำาวัตถุดิบ
ที่ มี ป ัญหานั้ น ไปขายต ่ อ ให ้ ผู ้ ผ ลิ ต
รายอื่นในราคาถูก	 เพื่อนำาไปผลิตยาท่ี
ไม่ได้คุณภาพ	ดงันัน้	อย.	จงึได้มมีาตรการ
ควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าว	 โดย
ได้ออกประกาศสำานักงานฯ	 กำาหนด
หน้าที่ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำาเข้าฯ	
เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์	หรือ
เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปท่ีมีส่วนผสม
ของสารออกฤทธิ์	 ต้องจัดทำาบัญชีแสดง
ปริมาณการรับคืน	 และปริมาณคงเหลือ
ในคลังสินค้าของวัตถุดิบท่ีมีการรับคืน
เพราะปัญหาคุณภาพ	 โดยแจ้งให้	 อย.	
ทราบภายใน	 7	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับ		
การส่งคืน	 ตลอดจนให้ระงับการผลิต	
ขาย	 หรือนำาเข้า	 เภสัชเคมีภัณฑ์ที่มีการ

                  

ส่งคืนดังกล่าว	 รวมทั้งให ้ผู ้ ซ้ือหยุด		
การใช้เภสชัเคมภีณัฑ์ทีม่กีารส่งคนืดงักล่าว
ทุกราย..	ข ่าวต่อไปที่จะเล ่าให้ทราบ	
เป ็น เรื่ อ งที่ ผู ้ ประกอบการร ้ านยา
ควรรู้	 นั่นก็คือ	 อย.	 แจ้งว่าในเร็ววันน้ี
กำาลังจะมีการออกกฎกระทรวงภายใต้
พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.2510	 ซ่ึงจะ
มีสาระสำาคัญในการกำาหนดให้ร้านยา
ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพในการ
ให้บริการภายใต้หลักวิธีปฏิบัติที่ดีใน
ร้านยา	 (Good	Pharmacy	Practice:	
GPP)	 รวมถึงบังคับร ้านยาเปิดใหม่
ทั้ งหมดจะต ้องมีคุณภาพมาตรฐาน			
ตาม	 GPP	 เพื่อยกระดับมาตรฐานของ
ร้านยาให้พร้อมต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ซึ่งจะมี
การนำาระบบคุณภาพมาเป็นเงื่อนไขใหม่
ในการแข่งขัน	 นอกจากนี้	 ในอนาคต
จะมีการนำามาตรฐานร้านยาคุณภาพ
มาเป็นเง่ือนไขในการไม่ต่อใบอนุญาต
ร้านยาท่ีไม่มีระบบคุณภาพด้วย	 ทั้งนี้			
กฎกระทรวงดั งกล ่ าวจะบั งคับกับ
ร้านยาใหม่ทันทีหลังประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาแล้ว	 180	 วัน	 โดยร้านยา
ที่เปิดก่อนกฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ		
จะให้เวลาในการพัฒนาร้านยาภายใน	
8	ปี	รู้อย่างนี้แล้ว	หวังว่าผู้ประกอบการ
ร้านยาทุกรายจะเตรียมตัวปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่จะประกาศให ้ทราบ
ต่อไปค่ะ..	

		 	 เอาล่ะค่ะ	 ยังมีอีกหลายข่าว
ท่ีจะมาบอกเล่าให้ทราบ	 ขอเก็บไว้เป็น
ฉบับหน้า	 เนื้อที่หมดพอดี	 ดูแลสุขภาพ
กันด้วยค่ะ..	

 สวัสดีค่ะ เก็บข่�ว กลับม�พบกับผู้อ่�นทุกๆ ท่�น ในฉบับปล�ยร้อน ต้นฝน 
เพร�ะอ�ก�ศยังร้อน แถมบ�งวันยังฝนตก ปรับตัวแทบไม่ทันกันเลยค่ะ แม้ว่�อ�ก�ศ 
จะเปลี่ยนแปลงอย่�งไร  แต่เก็บข่�วก็ยังทำ�หน้�ที่ร�ยง�นข่�ว    ให้ทร�บเหมือนเดิมค่ะ...

อย. แจง กรณีการตรวจสอบวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ขององค์การเภสัชกรรม 

		 มื่อเร็ว	ๆ	นี้	นพ.บุญชัย	สมบูรณ์สุข				
		 เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา	 แถลงข่าวร่วมกับ	 นพ.นิพนธ์
โพธิพัฒนชัย	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	 เพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบ
วัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ที่มีข้อสงสัยว่า
เป็นวัตถุดิบที่ใกล้สิ้นอายุหรือไม่	 เพื่อให้
ประชาชนมั่นใจจะไม่มีปัญหาวัตถุดิบ
ที่หมดอายุนำามาผลิตยา	 ดังนั้น	 อย.	 จึง
ได้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว	และ
แถลงข ่ า ว ให ้ สื่ อ ม วลชนทราบว ่ า
จากการตรวจสอบไม่ได้เป็นวัตถุดิบที่
ใกล ้สิ้ นอายุ 	 เป ็นแต ่ เพียง วัตถุดิบ
ที่ระบุวันที่ต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ซำ้า	 (Retest	 Date)	 ในเดือนมิถุนายน	
2556	 ซ่ึงองค ก์ารเภสัชกรรมแจ ง้ว ่า
จะดำาเนินการตรวจวิเคราะห์ซำ้าวัตถุดิบ						
ท่ี เ ป ็ น ตั ว ย า สำ า คั ญ เ ป ็ น ป ร ะ จำ า						
ปีละครั้งตามหัวขอ้ที่สำาคัญ	 นอกจากนี้					
ในการใช้วัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ทุกรุ่น					
องค ์การ เภ สัชกรรมจะดำ า เนินการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบตาม	
Raw	 mate r i a l 	 spec ifica t ion					
ให้ครบทุกหัวข้อ	หากไม่ผ่านมาตรฐาน
ครบทุกหัวข้อจะยกเลิกวัตถุดิบรุ ่นนั้น
ทันที	อีกทั้ง	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จะดำาเนินการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ	
โอเซลทามิ เวียร ์ทุกรุ ่นภายหลังการ
ตรวจวเิคราะห์ขององค์การเภสชักรรมดว้ย	
เพื่อเป็นการยืนยันให้เกิดความมั่นใจใน
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 หล�ยคนเคยได้ยนิคำ�ว่� “ส�รฟอกข�ว” แต่กลบัไม่รูว่้� 
ส�รฟอกข�วคืออะไร ใช้ทำ�อะไร และห�กบริโภคเข้�ไปจะเป็น
อันตร�ยหรือไม่ ? ม�ติดต�มอ่�นกัน....

Q : 

Q&AQ&A

A :

“ สารฟอกขาว ” หรอื “ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ”  

  ดิฉันได้ซื้อดอกไม้จีนมา

	 	 ท�าอาหาร	 และเพื่อนก็

แนะน�าว่า	 ก่อนน�าไปท�าอาหารควร

ล้างน�้าเสียก่อน	 เพราะในดอกไม้จีน

อาจจะมีสารฟอกขาว	ดิฉันจึงท�าตาม

ค�าแนะน�าแต่ไม่เข้าใจ	 และไม่มคีวามรู้		

ในเร่ืองน้ี	จึงขอรบกวน	อย.	ช่วยให้

ความรู้เกี่ยวกับสารฟอกขาวด้วยค่ะ

  

  “ส า รฟอกข า ว ” 	 ห รื อ 		

	 	 “ซัล เฟอร ์ ไดออกไซด ์”	

เป็นสารเคมใีนกลุม่ซลัไฟต์	มคีณุสมบตัิ

ช ่วยยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหาร

ไม่ให้เป็นสีนำ้าตาลเมื่ออาหารถูกความ

ร้อนจากกระบวนการผลิต	 และยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	 ยีสต์	

และรา	โดยในอุตสาหกรรมอาหาร	

จะนำามาใช้เป็นวตัถกัุนเสยี	 (preservative) 

เพื่อช่วยถนอมหรือยืดอายุการเก็บ

อาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารท่ีนิยมใช้

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์

จากผักและผลไม้	 เช่น	 ผักผลไม้แห้ง	

ผักผลไม้ดอง	 ผักและผลไม้กระป๋อง	

ผักผลไม้แช ่ อ่ิม	 ผลไม้กวน	 แยม	 ,	

ผลิ ต ภัณฑ ์ประ เภทนำ้ า ตาล 	 เช ่ น	

นำ้าตาลทราย	 นำ้าตาลปี ๊บ	 นำ้าเชื่อม,	

ผลิตภัณฑ์แป้ง	 เช ่น	 เส ้นหมี่และ	

ก๋วยเตีย๋ว	 วุน้เส้น	แป้ง	 ,	อาหารแช่แข็ง	 ,		

เจลาติน	 และอ่ืน	 ๆ	 โดย	 อย. ได ้	

จากการได้รับสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์

เกินขนาดท่ีง ่ าย ท่ี สุด	 คือ 	 ก ่อนนำา

อ าหา รแห ้ ง 	 เช ่ น 	 เ ห็ ดหู หนู ข า ว	

ดอกไม้จีน	 มาปรุงอาหาร	 ควรล้าง

ให ้สะอาดโดยให ้นำ้ า ไหลผ ่ านหรือ

ลวกอาหารในนำ้าเดือดประมาณ	 2	 นาที

ก่อนนำาไปปรุงอาหารทุกคร้ัง	 ซึ่งวิธีนี้

จะสามารถช ่วยลดปริมาณซัลเฟอร ์

ไดออกไซด์ในอาหารได้ถงึกว่าร้อยละ	 90	

ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทผลไม้อบแห้งที่

บริ โภคได ้ เลย	 เช ่น	 พุทราจีนแห ้ง	

ผลแอปริคอตแห้ง	แนะนำาให้สังเกต

จากลักษณะภายนอก	 โดยไม ่ควร

เ ลือก ซ้ือผลิตภัณฑ ์ ท่ีมี สีจัด 	 เพราะ

ในกระบวนการผลิตผลไม ้อบแห ้ ง	

ต้องผ่านความร้อนสูงมีผลให้สีสันและ

เนื้อสัมผัสของผลไม้จะต้องเสียไปด้วย	

แต่ถ้าพบผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงามมาก

ผิดปกติ	 ให้สันนิษฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้น

มีการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

	 หากท่านผูอ่้านมข้ีอสงสยัเกีย่วกบั	

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 อย ่าเก็บไว ้ ในใจ	

ส่งจดหมายมาถามเราที่	 กลุ่มเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพ

ผู ้บริโภค	 ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 เลขที	่88/24	ถนนตวิานนท์		

อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000	เรารอคำาถาม

ของทุกท่านอยู่	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

นะคะ

ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

ฉบับท่ี	 214	 (พ.ศ.2543)	 กำาหนดให้

มีปริมาณซัลเฟอร ์ ไดออกไซด ์ ใน

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้

ไม่เกิน	70	มิลลิกรัม	ต่อกิโลกรัม	หรือ

กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ไวน์	 มอก.	 2089-2544	 ได้กำาหนดให้

มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน	

300	 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร	

และองค ์การอนามัยโลก	(WHO)	

ได้กำาหนดค่าความปลอดภัยไว้	คือ	

ปริมาณที่ได้รับไม่เกิน	 0.7	 มิลลิกรัม/

คน/วัน	 (ADI	 :	Acceptable	Daily	

Intake)	ดังนั้น	หากใช้สารซัลเฟอร์

ไดออกไซด ์กับผลิตภัณฑ ์อาหาร

ในปริมาณท่ีพอเหมาะก็จะไม่ก่อให้

เกิดอันตรายต่อผู ้บริโภค	เน่ืองจาก

ร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้	

แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไป

ก็จะส ่งผลต ่อประสิทธิภาพการใช ้

โปรตีนและไขมันในร ่างกาย	และ

มีฤทธิ์ทำาลายวิตามินบี	1	ด้วย	และถ้า

ร่างกายสะสมสารดังกล่าวในปริมาณ

มาก	จะทำาให้เกดิอาการหายใจไม่สะดวก	

ปวดท้อง	ท้องร่วง	เวียนศีรษะ	อาเจียน	

และในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงหรือ

ผู ้ป่วยโรคหอบหืดอาจช็อค	 หมดสติ	

และถึงแก่ความตายได้	

	 ดังน้ัน	 วิธีช ่วยลดความเส่ียง
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ในอน�คตอันใกล้น้ี จะมีกฎหม�ยใหม่ท่ีออกภ�ยใต้
พระร�ชบัญญัติย� พ.ศ. 2510  ท่ีจะกำ�หนดให้ร้�นข�ยย� 
จะต้องมีม�ตรฐ�น “ จี พี พี ” หรือ “หลักวิธีปฏิบัติที ่ดี
ท�งเภสัชกรรมชุมชน(Good Pharmacy Practice : GPP)” 
เพื่อให้ประช�ชนผู้ม�รับบริก�รจ�กร้�นข�ยย�  ได้รับย� 
และผลิตภัณฑ์สุขภ�พในร้�นข�ยย� ตลอดถึงได้รับบริก�ร 
ที่ดีต�มหลักวิช�ก�รจ�กเภสัชกรในร้�นข�ยย�

ภก.ทรงศักดิ์  วิมลกิตติพงศ์
		สำานักยา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 น ั ก งานคณะกรรมการ 	

	 	 อาหารและยาได้ยกร่าง		

กฎก ระทร ว ง ว ่ า ด ้ ว ยหล ั ก เ กณฑ ์

ว ิธ ีการ	 เง ื ่อนไขการออกใบอนุญาต	

แ ล ะต่ อ อ า ยุ ใ บ อนุ ญ า ต เ กี่ ย ว กั บ

การขายยาแผนปัจจุบัน	พ.ศ.	....	โดย

ระบุเงื่อนไขในสาระสำาคัญเกี่ยวกับการ

ต่ออายุใบอนุญาต	 ที่ร้านยาจะต้องผ่าน

การตรวจประเมินตาม	(ร่าง)	ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 การกำาหนด

รายละ เอียด เกี ่ย วก ั บหล ั ก เ กณฑ ์	

และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม	 ในร้าน	

“ จี พี พี ” เพื่อผู้บริโภค
ได้รับบริการที่ดีจากร้านขายยา

ส�า

ขายยาแผนปัจจ ุบ ัน	 พ.ศ.	 ... .หร ือ

ใบรับรองการเป็นร้านยาคุณภาพจาก

สภาเภสัชกรรม	 จึงจะสามารถต่ออายุ

ใบอนุญาตร้านขายยาได้		

หลักการข้างต้นก็คือ	มาตรฐาน	

“จี	พี	พี”	หรือ	“หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทาง

เภสัชกรรมชุมชน	(Good	Pharmacy	

Practice	:	GPP)”	นั ่นเอง		ซึ ่งสิ ่งที่

ผู้ใช้บริการจะพบจากร้านขายยาที่ผ่าน

การตรวจประเมิน	“จี	พี	พี”	มีดังนี้

	 1.	 ร้านขายยาจะมีเภสัชกร

เป็นผู้ให้บริการด้านยา	และเภสัชกรนั้น

จะต้องผ่านการประเมินความพร้อม

ในการให้บริการจากสภาเภสัชกรรม

หรือหน่วยงานที่สภาเภสัชกรรมรับรอง

	 2.		มี รู ปภาพของ เภสั ชกร

ผู ้ให้บริการแสดง	 เพื ่อให้ผู ้บริโภคที ่

มาใช้บริการที่ร้านยาทราบว่าเภสัชกร

ผู ้มีหน้าที ่ปฏิบัติการในร้านยานั ้น

เป็นใคร	

ภาพ	:	www.utaiacademy.wordpress.com
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	 3.	 จะไม่มีการขายยาอันตราย	

หรือยาควบคุมพิเศษนอกช่วงเวลา

ปฏิบัติการของเภสัชกร	 หรือในระหว่าง

ที่ไม่มีเภสัชกรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

	 4.		เภสัชกร	และผู้ช่วยเภสัชกร

ในร้านจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ

ที่แสดงตนชัดเจนต่อผู้มารับบริการ	

เพื ่อไม่ให้ เกิดความสับสนระหว่าง	

“เภสัชกร”	และ	“ผู้ช่วยเภสัชกร”

	 5.		ผู้มารับบริการ	จะได้รับคำา

แนะนำาตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ยา	

ให้ปลอดภัยตามหลักวิชาการ	 และตาม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

	 6.	ม ี ก ระบวนการซั กถาม

ข้อมูลที่จำาเป็นของผู้มารับบริการ	 เพื่อ

ประกอบการพิจารณาก่อนเลือกสรร

ยา	 หร ือผล ิตภ ัณฑ ์ส ุขภาพ	 ที่มี

ประสิทธิภาพ	 ปลอดภัย	 เหมาะสมกับ

ผู้ป่วย	 ตามหลักวิชาการ	 สมเหตุสมผล	

ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

	 7.	ยาที่ได้รับจากร้านขายยา	

จะต้องมีการแสดงฉลากที่ครบถ้วน	

ได้แก่	 ชื่อร้านขายยาและหมายเลข

โทรศัพท์		ชื่อยาท่ีรับ		สรรพคุณ		วิธี

ใช้ยา	 วันที่จ่ายยา	 และข้อควรระวัง

ในการใช้ยา	(ถ้าม)ี	ด้วยภาชนะบรรจุยา	

หรือซองยา	 ท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกัน

การเสื่อมคุณภาพตลอดอายุการใช้ยา

 

	 8.	ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในร้านขายยา	จะได้รับการควบคุมดูแล

เกี ่ยวกับคุณภาพในการจัดเก็บ	 และ

ดูแลควบคุมไม่ให้หมดอายุ	 หรือเสื่อม

สภาพ

	 9.		การแบ่งบรรจุยา	 จะต้อง

มีการดำาเนินการโดยถูกสุขลักษณะ	

โดยคำานึงถึงการปนเปื้อน	 การแพ้ยา

และเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบ

วิชาชีพ

	 10.	ร้านขายยามีกระบวนการ

ป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยา

และผลิตภัณฑ์ส ุขภาพ	 รวมถึงการ

แพ้ยา

	 11.	จัดให้มีแหล่งข้อมูลด้าน

ยาที ่ เหมาะสม	 เชื ่อถือได้	 ทันสมัย	

ส ำาหร ับใช ้ในการปฏิบ ัต ิงาน	 และ

อ้างอิง

	 12. 	จ ั ด ใ ห ้ ม ี ร ะ บบ ร ั ก ษ า

ความลับของผู้มารับบริการ

	 13.	ไม ่จ ำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์

ข ้ างต ้นจ ึ งอาจกล่าวได ้ว ่ า

เ ป ็ น ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ค ุ ณภ าพขอ ง

ร้านขายยา	 ให้มี	 “ระบบคุณภาพ”	

เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	 ด้วยบริการ

ที่มีคุณภาพ	 มีมาตรฐาน	 เป็นที่พึ่งด้าน

สุขภาพของประชาชนในชุมชนได้อย่าง

แท้จริง
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ฉล�กอ�ห�ร เป ็นข ้อมูลส่วนสำ�คัญที่ช ่วยในก�รตัดสินใจ
ในก�รเลือกผลิตภัณฑ์อ�ห�รนั้น ๆ  ซึ่งผู้บริโภคต้องสังเกตและใช้ข้อมูล
บนฉล�กให้เป็นประโยชน์ ดังกรณีผู ้บริโภคท่�นหนึ่งเกิดสงสัยว่� 
เคร่ืองดื่มนำ้�ข้�วกล้องผสมเม็ดแมงลัก ฉล�กแสดงเลขส�รบบอ�ห�ร 
10-1-20243-1-0013 ได้รับอนุญ�ตจ�ก อย. จริงหรือไม่ จึงโทรไป
สอบถ�มที่ส�ยด่วน อย. 1556 ปร�กฏว่� เครื่องดื่มดังกล่�วยังไม่ได้รับ
ก�รอนุญ�ตจ�ก อย. 

เริ่มที่ฉลากแตถู่กด�าเนินคดีในข้อหาอาหารปลอม

		 ลังจากนั้น	 เจ ้าหน ้าที่จึ งได ้

		 ดำาเนนิการตรวจสอบ	 เครื่องดื่ม	

นำ้าข้าวกล้องผสมเม็ดแมงลัก	 ฉลาก

แสดงเลขสารบบอาหาร	 10-1-20243-

1-0013	 ซึ่งผู ้ดำาเนินกิจการ	 ให้การ

ยอมรับว่าสถานที่ผลิตอาหารแห่งนี้

ได้เคยทำาการผลติ	 เครือ่งดืม่นำา้ข้าวกล้อง	

ผสมเม็ดแมงลัก	 เลขสารบบอาหาร												

10-1-20243-1-0013	 เพื่อจำาหน่าย	

จำานวน	 2000	 ขวด	 ตามที่ได้มีผู ้ร้อง

เรียนจริง	โดยที่ยังไม่ได้รับเลขสารบบ

อาหารจากสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 ทั้งนี้ 	 เป ็นการผลิต

เพื่อทดลองตลาดและทดสอบความ

นิยมของผู้บริโภค	ขณะนี้อยู ่ระหว่าง

การดำาเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อ

ประกอบการขออนุญาตและในระหว่าง

การจัดเตรียมการที่จะขออนุญาตก็ได้

ทำาการจัดพิมพ์ฉลากโดยได้กำาหนด

เลขสารบบอาหารไว้เป็นการล่วงหน้า	

ได้แก่	เลขสารบบอาหาร	10-1-20243-

 

ภาพ	:	http://www.google.co.th		

	 http://www.bloggang.com

1-0013	เพื่อที่จะใช ้แสดงบนฉลาก

อาหาร	เมื่อได้รับการอนุญาต

จากกรณดัีงกล่าว	 เป็นความผิด		

ในข้อหาผลิตเพื่อจำาหน่ายอาหารปลอม	

เข้าลกัษณะเป็นอาหารทีม่ฉีลากเพือ่ลวง	

หรือพยายามลวงผู ้ ซ้ือให ้ เข ้าใจผิด

ในลักษณะพิเศษอย่างอื่น	 กล่าวคือ	

ทำาให้ผู ้บริโภคเข้าใจว่าเป็นอาหารที่

ได ้รับอนุญาตให้ใช ้เลขสารบบ	 แต่

ความจริงแล้วยังมิได้รับอนุญาตให้ใช้

เลขสารบบอาหาร	เข้าลักษณะเป็น

อาหารปลอมตามมาตรา	27	 (4)	ฝ่าฝืน

มาตรา	 25	 (2)	 มีโทษตามมาตรา	 59

ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่	6	 เดือน	ถึง	

10	ปี	และปรับตั้งแต่ห ้าพันบาทถึง

หนึ่ งแสนบาทตามพระราชบัญญัติ

อาหาร	พ.ศ.	2522	

ค ดี นี้ เ ริ่ ม ต ้ น จ า ก ก า ร ที	่

ผู ้ประกอบการไม่ขออนุญาตเก่ียวกับ

ฉลากอาหาร	 และได้นำาเลขสารบบ

อาหาร	 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการได้รับ

อนุญาตให้ใช้ฉลากอาหาร	 ที่ยังไม่ได้รับ

อนุญาตนำามาแสดง	 จึงเข้าข่ายเป็นการ

หลอกลวงทางฉลาก	 ซึ่ งกฎหมาย

บัญญัติลักษณะความผิดทางฉลาก

เช่นนี้ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดในข้อหา

เป็นอาหารปลอมโดยใช้ฉลากเพื่อลวง	

ซ่ึงผู้ประกอบการต้องระวังให้มาก	ๆ	

ถ้าไม่ระวังหากโดนข้อหานี้เข้าไปแล้ว

ต้องขอบอกว่ามีโทษหนักจริง	 ๆ	 และ

หนักท่ีสุดกว ่าทุกข ้อหาในความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

ห

นายไพโรจน์		แก้วมณี
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา	

10-1-20243-1-0013	
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เรื่องเล่าจากเครือข่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (2)  

	 ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะ

เห็นได้จากฝนที่ตกชุกกว่าปกติ	 โรคภัย	

ไข้เจ็บทีม่าพร้อมกบัฤดฝูนมอียูม่ากมาย	

หนึง่ในนัน้คงจะหนไีม่พ้น	“โรคไข้เลอืดออก”	

โรคน้ีเกิดได้ตลอดทั้งปีค่ะ	 แต่มักพบ		

ผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงท่ีมีฝนตกชุก	 และ

แม้ว่าผู ้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุ

น้อยกว่า	 15	 ปี	 ผู ้ใหญ่และผู้สูงอายุ	

ก็สามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้

เช่นกันนะคะ	 ดังน้ัน	 อย.น้อย	 ทุกคน

ควรเฝ้าระวังไว้เพื่อป้องกันการเกิดโรค

ไข ้ เลือดออกได ้ด ้วยตนเอง	 ซึ่ ง ไม 	่

เพียงแต่ต้องระวังไม่ให้ถูกยุงกัดเท่านั้น	

วิธีท่ีสำาคัญคือแก้ไขที่ต้นเหตุด้วยการ

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย	

m อ่านต่อหน้า 14

กำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	 เพื่อ

เป็นการตัดวงจรการเพาะพันธุ์ของโรค	

โดยการปิดปากภาชนะเก็บนำ้าใช้	เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่	หากเป็น

ภาชนะบรรจุนำ้าขนาดเล็ก	 เช่น	 แจกัน	

ให้เปลี่ยนนำ้าทุก	7	วัน	ในกรณีที่ภาชนะ

บรรจุนำ้าใช้นั้นไม่สามารถปิดฝาหรือ

เปลี่ยนนำ้าได้	 ก็จำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์

กำาจัดลูกนำ้ายุงลาย	 ที่นิยมใช้กันในบ้าน

จะอยู่ในรูปแบบของทรายเคลือบด้วย

สารกำาจัดแมลงเทมีฟอส	 (temephos)	

ซึ่งตามท้องตลาดมีหลายยี่ห้อ	 ดังนั้น

ก่อนซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำาจัด

ลูกนำ้ายุงลาย	 ควรศึกษารายละเอียด

บนฉลากให้ละเอยีด	 เพือ่ความปลอดภยั	

ต ้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ ์กำา จัดลูกนำ้ า

ยุงลายที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับ	 อย.	

แล้วเท่านั้น	 หากมีข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์

สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ ได ้รับ

อนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 ที่	 http://wwwapp1.

f da .moph . go . t h / consume r /

conframe.asp       

	 สำาหรับความคืบหน้าโครงการ

พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่

โดยอาศัยเครือข ่าย	 ป ีงบประมาณ			

พ.ศ.	 2556	 การคัดเลือกโครงการ

ดี เ ด ่นขอ งแต่ล ะ เ ค รื อข ่า ยบริ ก า ร	

ตอนนี้ เร่ิมคึกคักหลังจากที่ เครือข ่าย

บริการที่	 4	 จัดประกวดเสร็จสิ้น	 ตั้งแต่

วันที่	26	-27	มีนาคม	2556	ที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	และเครือข่ายบริการ

 หลังจากที่ เว็บไซต์ อย.น้อย ได้มีการปรับโฉมใหม่ เพื่อสะดวก

ในการค้นหาของผู้ใช้บริการมากขึ้น ขณะนี้เว็บไซต์ อย.น้อย สามารถ

ให้บริการได้ตามปกติแล้วค่ะ โดยจะมีการอัพเดทข้อมูล เกร็ดความรู้ 

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นระยะ สามารถเข้าไปดูพร้อมติดตาม

ข่าวสารดี ๆ  ได้ที่ www.oryornoi.com และในเร็ว ๆ  นี้ อย.น้อย ของเรา

จะมีเพลงประจ��าโครงการแล้วนะ ว้าว ว้าว ว้าว  ติดตามได้ในเว็บไซต์ 

อย.น้อย ค่ะ
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m ต่อจากหน้า 3

อ่านต่อ

m ต่อจากหน้า 13

หากพ้นกำาหนดจะมีโทษตามกฎหมาย	

 e	โรงพยาบาลรัฐในสั งกัด	

กระทรวง 	 ทบวง 	 กรม	 รวมทั้ ง

สภากาชาดไทย	 องค์การเภสัชกรรม	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

เ ชี ย ง ใ ห ม ่ 	ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล	

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์กรมหาชน)	

กรงุเทพมหานคร	 เฉพาะสำานกัการแพทย์	

และสำานักอนามัย	 ได้รับการยกเว้น

ไม่ต ้องขอใบอนุญาตให้มีไว ้ในครอบ

ครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์	

 e	โรงพยาบาลของรัฐสังกัด

หน่วยราชการอื่น	 เช่น	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	 โรงพยาบาล

เอกชน	 คลินิก	 ที่ไม่มีใบอนุญาตให้มีไว้

ในครอบครองฯ	 หากไม่ประสงค์จะ

ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อีกต่อไป	

ให้ส่งคืนยาแก่ผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้า	 หรือ

ผู้แทนจำาหน่าย	 ก่อนวันที่	 17	 มิถุนายน	

ที่แจ ้งกำาหนดในการจัดกิจกรรมมา					

ให้ทราบเพิ่มเติม	มีดังนี้ค่ะ		

	 วันที่ 	29	พฤษภาคม	2556		

เครือข ่ายบริการท่ี	 6	 จัดประกวดที่

จังหวัดจันทบุรี			

	 วั นที่ 	 5 	 มิ ถุ น ายน 	 2556		

เครือข ่ายบริการที่ 	 8	 จัดประกวดที่

จังหวัดสกลนคร	

	 วันที่		6	–	7		มิถุนายน	2556	

เครือข ่ายบริการท่ี	 1	 จัดประกวดที่

จังหวัดเชียงใหม่

	 วันที่		3	–	5		มิถุนายน	2556	

เครือข่ายบริการที่	11-12		จัดประกวด

ที่จังหวัดพัทลุง	

	 การประกวดในระดับเครือ

ข่าย	บริการทุกแห่ง	คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ก่อนเดือนสิงหาคม	2556	เพื่อสามารถ

จัดการประชุมเครือข่ายระดับประเทศ	

ประจำาปี	 พ.ศ.	 2556	 เพื่อมอบรางวัล	

ได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม	2556	

	 กิ จ ก ร รมสุ ดท ้ า ย ขอ งมุ ม								

เครือข่าย	 คือ	 การมีส ่วนร ่วมของ

ประชาชน	สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาได้เตรียมการเกี่ยวกับ

การผลิตและจัดหาสื่อเผยแพร่ความรู้

2556	 ด้วยเช่นกัน	 แต่หากประสงค์

จะใช ้ประโยชน ์ทางการแพทย์ต ่อ	

ต้องขออนุญาตฯ	 โดยโรงพยาบาล

ของรัฐสังกัดหน่วยราชการอื่นในทุก

พื้นท่ี	 และโรงพยาบาลเอกชน/คลินิก	

ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	 ให้ยื่นคำาขอที่

กองควบคุมวัตถุเสพติด	อย.	สำาหรับ

โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก	 ที่อยู ่ใน

เขตปริมณฑล	 และส่วนภูมิภาค	 ให้ยื่น

คำาขอที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

 e	ผู ้มี ไว ้ ในครอบครอง	ฯ	

ทุกราย	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต	

หรอื	 ผูไ้ด้รบัยกเว้นไม่ต้องขอใบอนญุาต	

จะต้องจัดทำาบัญชีรับ	 –	 จ ่ายวัตถุ

ออกฤทธิ์	 และรายงานทั้งรายเดือน

และรายปี	 ส่ง	 อย.	 ตามที่กฎหมาย

กำาหนดอย่างเคร่งครัด	

 e	ป ร ะ ช า ช น ผู ้ บ ริ โ ภ ค

สามารถมียาดังกล่าวไว้ในครอบครอง

ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใด	ๆ	เพียงแต่

ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและ

สั่งใช้ตามจำานวนที่ผู ้ประกอบวิชาชีพ

สามารถสั่งจ ่ายให้เฉพาะตนเองเพื่อ

การบำาบัดรักษาเท่านั้น

 e	สำาหรับการจัดจำาหน ่าย

อัลปราโซแลม	 ตั้งแต่วันที่	 17	 มิถุนายน	

2556	 เป ็นต ้นไป	 สถานพยาบาล

ทุกแห ่ งสามารถติดต ่ อขอซื้ อ ได ้ที่

ก ลุ ่ ม เ งิ นทุ นหมุ น เวี ยนยา เ สพติ ด	

หมายเลขโทรศัพท์	 0	 2590	 7731-2	

หรือ	0	2590	7739	และหากต้องการ

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ สามารถ

ด า ว น ์ โ ห ล ด ข ้ อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไซ ต ์

กองควบคุมวัตถุ เสพติดที่ 	 http://

narcotic.fda.moph.go.th/welcome		

	 อย.	คำานึงถึงความปลอดภัยของ

ผู้บริโภคเป็นสำาคัญ	 อะไรที่เป็นอันตราย

และส่งผลเสียต่อผู้บริโภคจะต้องได้รับ

การปัดเป่า	 แก้ไขและคุ ้มครองอย่าง

เข้มแข็ง	 ไม่ให้กลับมาทำาร้ายประชาชน

ผู้บริโภคได้

และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง	นำ้ามันทอดซำ้า		

และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

กล่าวอ้างเกินจริง	 สำาหรับสนับสนุน

คณะทำ า ง า นภ าคป ร ะ ช า ชนแล ะ

เครือข ่ ายของคณะทำางานใ น ก า ร

ดำาเนินโครงการ	 โดยได ้ผลิตคู ่มือ	

การตรวจสอบเฝ้าระวงัโฆษณาผลติภณัฑ์

สุขภาพเบื้องต้น	 รวมทั้งจัดซื้อชุดตรวจ

สอบนำ้ามันทอดซำ้าสำาหรับตรวจปรมิาณ

สารโพลาร์ในนำา้มนัทอดซำา้	 นอกจากนีมี้

กำ าหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ

การเพื่อให้คณะทำางานภาคประชาชน

และเครือข่ายของคณะทำางานได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
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	 ภก.วินิต	อัศวกิจวิรี	ผอ.สำานักยา	สนง.คณะกรรมการ
อาหารและยา	รับมอบเงินสนับสนุนจำานวน	12	ล้านบาท	จาก	
ภญ.สุจิดา	 ชุติมา	 ผช.ผอ.องค์การเภสัชกรรม	 เพื่อร่วมดำาเนินงาน
ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 และยาช่ือสามัญ	 โดยมี
นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 และนางนัฎฐญา	
พัฒนะวาณิชนันท์	 ผู ้ทรงคุณวุฒิฯ	 อภ.	 ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีมอบ	ณ	ห้องประชุมอาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด	
อย.	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2556

อย. รบัมอบเงนิสนบัสนนุการด�าเนนิงานส่งเสรมิการใช้ยา 
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จากองค์การเภสัชกรรม

	 นางเพยีงฤทยั	 เสารมัณ	ี เลขานกุารกรม	อย.	รบัมอบประกาศ	
เกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	
(Certified	FL)	ประจำาปี	พ.ศ.	2556	จากนายชัยณรงค์	อินทรมีทรัพย์	
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ	 ณ	 โรงแรมโกลเด้น	 ทิวลิป	 ซอฟเฟอริน	
ถ.พรระราม	9	กรุงเทพ	เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2556

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ปี 2556

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
อย. กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา	 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ศ.นพ.สุทธิพร	 จิตต์มิตรภาพ	 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ	 เพื่อพัฒนาและดำาเนินงานยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยา	 และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างครบวงจร	 ณ	 สำานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2556

อย. ออกร้านงานกาชาด ปี 2556
 ภญ.ศรีนวล	 กรกชกร	 รองเลขาธิการฯ	 อย.	 พร้อมด้วย	
นางเพียงฤทัย	 เสารัมณี	 เลขานุการกรม	 อย.	 มอบรางวัลให้ผู้โชคดี
ท่ีร่วมตักไข่สวรรค์นำาโชค	 ร้านกระทรวงสาธารณสุขในงานกาชาด	
ประจำาปี	2556	ณ	สวนอัมพร	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	อย.	 เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่

ตลาดแก่เจ้าหน้าที่	คบส.	 ในส่วนภูมิภาค	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	 (หลักสูตรสืบสวน	ประมวลหลักฐาน	รุ่นที่	3)	จัดโดย	

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	(กอง	คบ.)	สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมรชิมอนด์	จ.นนทบรุ	ีเมือ่วนัที	่29	เมษายน	-	3	พฤษภาคม	2556		

		 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลขาธิการฯ	 อย.	 พร้อมด้วย	 นพ.นิพนธ์	 โพธิ์พัฒนชัย	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย	์

และ	 ภญ.ศรีนวล	 กรกชกร	 รองเลขาธิการฯ	 อย.	 ร ่วมกันแถลงข่าว	 กรณีการตรวจสอบวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร ์	

ขององค์การเภสัชกรรม(อภ.)	 ณ	 ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 จ.นนทบุรี	 เมื่อวันที่	

9	พฤษภาคม	2556		

อย. แจง กรณีการตรวจสอบวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ ขององค์การเภสัชกรรม(อภ.)


